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Υπόθεση:  Η φλεγμονή των αεραγωγών 
ευθύνεται για τις κλινικές εκδηλώσεις του 

άσθματος 

Έτσι λοιπόν… η εκτίμηση των δεικτών φλεγμονής 
φαίνεται χρήσιμη για τη διάγνωση και την 
αντιμετώπιση του άσθματος 

      Συμπτώματα 

Πνευμονική 
λειτουργικότητα 

   Παροξύνσεις 



Ο καταρράκτης της φλεγμονής στο άσθμα 



Η σύνθετη παθοφυσιολογία του άσθματος 

Φυσιολογικός Άσθμα 

Mauad, Bel, Sterk. J Allergy Clin Immunol 2007 

Κεντρικοί  
αεραγωγοί 

Περιφερικοί  
αεραγωγοί 



Το άσθμα είναι μια ετερογενής νόσος με 
πολλούς φαινότυπους 

 Φαινότυποι άσθματος με πρώιμη έναρξη 

Wenzel SE, Lancet 2006 

Ηωσινοφιλικό με ανταπόκριση  
στα στεροειδή 

Αλλεργικό 

Άαθμα μετά από άσκηση 

Σταθερή απόφραξη  
των αεραγωγών 

Σοβαρό 

Με πολλές παροξύνσεις 



Το άσθμα είναι μια ετερογενής νόσος με 
πολλούς φαινότυπους  

Φαινότυποι άσθματος με όψιμη έναρξη 

Wenzel SE, Lancet 2006 

Αλλεργικό 

Σοβαρό 

Μη αλλεργικό 

Ηωσινοφιλικό με ανταπόκριση  
στα στεροειδή 

Επαγγελματικό 

PMA 

Ευαισθησία στην ασπιρίνη 



Η σύγχρονη τεχνολογία μας επιτρέπει τη 
μέτρηση δεκάδων βιολογικών παραμέτρων μη 

επεμβατικά-εκπνεόμενων και μη 

 Εκπνεόμενο NO 
 Εκπνεόμενο CO 
 Άλλες εκπνεόμενες πτητικές 

ουσίες  
 Θερμοκρασία εκπνεόμενου 

αέρα 
 Βιολογικοί δείκτες στο EBC 

Προκλητά πτύελα 
– Κυτταρικοί πληθυσμοί 
– Υπερκείμενο 
 

Βιολογικοί δείκτες στο BAL  
Λειτουργικοί δείκτες της 

αναπνοής 
 
Συστηματικοί δείκτες (αίμα, 

ούρα) 
Συστηματικοί δείκτες 
(αίμα, ούρα, άλλα) 



Ο ιδανικός βιολογικός δείκτης 



Ποιους βιολογικούς δείκτες πρέπει να στοχεύουμε σε 
σχέση με την επιλογή της θεραπείας, αλλά και την 

παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της στο άσθμα?  

ΝΟ? 

EBC pH? 



Προκλητά πτύελα 
Πληροφορίες που παίρνουμε από τα πτύελα.. 

•Οι κυτταρικοί πληθυσμοί στα προκλητά 
πτύελα επιτρέπουν την αναγνώριση του 
φαινότυπου του άσθματος. 
Haldar P, et al. Am J Respir Crit Care 
Med 2008; 178:218–224. 
 
•Τα ηωσινόφιλα είναι ο συχνότερος 
κυτταρικός τύπος στα προκλητά πτύελα 
ασθενών με αλλεργικό βρογχικό άσθμα 
Wenzel SE. NEJM, 2009;360:1026-1028   
 
Ωστόσο, μη ηωσινοφιλικό άσθμα με βάση τα 
προκλητά πτύελα ανιχνεύεται σε 25% των 
ασθενών με άσθμα που δεν λαμβάνουν 
θεραπεία με στεροειδή και σε 50% περίπου 
των ασθενών που λαμβάνουν στεροειδή 
Haldar P, et al. JACI, 2007;119:1043-
1052 
 
 



Ηωσινοφιλία στα προκλητά πτύελα: ερμηνεία στην κλινική πράξη…  
 

Η ηωσινοφιλία στα προκλητά πτύελα 
ασθενών με άσθμα: 
 
•Υποδεικνύει το άσθμα με ανταπόκριση στα 
στεροειδή 
Berry M et al. Thorax 2007;62;1043-1049;  
Brightling CE et al. Treat Respir Med 2005;4:309-
316;  
Gibson PG et al. Clin Respir J 2009;3:198-206  

 

•Σε ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή με 
στεροειδή η ηωσινοφιλία υποδεικνύει 
ανεπαρκή έλεγχο της φλεγμονής με 
αναγκαιότητα τροποποίησης της αγωγής και 
αυξημένο κίνδυνο για επικείμενη 
παρόξυνση.  
Leckie MJ, Respirology 2008; 13:400–407. 
 

Σε κάποιες περιπτώσεις η ηωσινοφιλική 
φλεγμονή αποτελεί παθολογικό εύρημα που 
προηγείται εβδομάδες πριν την παρόξυνση. 
Pizzichini NM, et al. ERJ 1999;13:15-21;  
Jatakanon A, Am J Respir Crit Care Med 
2000;161:64-72. 
 



 
3 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες σε 
ασθενείς με μέτριο προς σοβαρό άσθμα. 
Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με στεροειδή με 
οδηγό τον αριθμό των ηωσινόφιλων στα πτύελα 
είχαν λιγότερες και ηπιότερες παροξύνσεις και 
μικρότερη ανάγκη για έκτακτη θεραπεία με 
στεροειδή. 
Green RH, et al. Lancet 2002;360:1715–1721;  
Jayaram L, et al. Eur Respir J 2006;27:483–
494. 
Chlumsky J, et al. J Int Med Res 
2006;34:129-139.  
 
Ωστόσο, παρά τη βελτίωση στις παροξύνσεις 
(αναφορικά με τα συμπτώματα και την 
αναγκαιότητα χρήσης στεροειδών), δεν υπήρχε 
σημαντική αλλαγή στην πνευμονική λειτουργικότητα 
(σπιρομέτρηση ή PEF) 
 
 

Θεραπεία με οδηγό τα ηωσινόφιλα των πτυέλων 

Green RH, et al. Lancet 2002;360:1715–1721  



Η ηωσινοφιλία στα προκλητά πτύελα πριν την έναρξη της αγωγής δεν προβλέπει 
πάντα τη σπιρομετρική βελτίωση  

Η μελέτη  PRICE (Predicting Response to Inhaled Corticosteroid Efficacy) 

Martin RJ, et al. JACI 2007;119:73-80 



 

Ο βαθμός της ηωσινοφιλίας αποτελεί δείκτη βαρύτητας του 
άσθματος, ωστόσο δεν έχει τεκμηριωθεί συσχέτιση με τη βρογχική 
υπεραντιδραστικότητα 
Cowley HC, Chung KF, Lancet 2000; 356:2144–2148 
Crimi E, et al. Am J Respir Crit Care Med 1998;157:4-9 
Rosi E et al. JACI 1999;103:232-237. 

 

Crimi E, et al. Am J Respir Crit Care Med 1998;157:4-9 



Η απουσία ηωσινοφιλίας στα προκλητά πτύελα δεν 
αποκλείει την ανταπόκριση στα στεροειδή  

   

Godon P, ERJ 2002; 20:1359-61 

  

r=0.52, p=0.002 

r=0.15, p=0.04 

r=-0.6, p<0.001 

r=0.16, p=0.37 



Ο ουδετεροφιλικός φαινότυπος του άσθματος 

δεν ωφελείται από τη θεραπεία με ICS  

Ουδετεροφιλικός φαινότυπος 

Μη Ουδετεροφιλικός φαινότυπος 

Green RH et al Thorax 2002 









Dima et al. Intern J of COPD 2010:5 287–296 

Smoking 

asthmatics 



Προβληματισμοί σε σχέση με την πρόκληση πτυέλων  

Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως το δείγμα μας 
προέρχεται από τις βρογχικές εκκρίσεις υπογλωττιδικά;  
 
Μπορούν οι παράγοντες πρόκλησης να δοθούν με 
ασφάλεια στους ασθενείς με άσθμα;  
 
Αντανακλούν τα φλεγμονώδη κύτταρα και οι μεσολαβητές 
που βλέπουμε στα πτύελα τις αλλαγές του βρογχικού 
βλεννογόνου; 
 
Η σύσταση των πτυέλων αντανακλά τα προ και αντι-
φλεγμονώδη ερεθίσματα; 
   
Επηρεάζεται η συγκέντρωση των κυτταρικών πληθυσμών 
και των μεσολαβητών από τη διάλυση και το σίελο; 
     



Ασφάλεια της τεχνικής 

43 από τους 286 ασθενείς με άσθμα (15%) είχαν μείωση του 
FEV1 >20% κατά τη διάρκεια της πρόκλησης πτυέλων 
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 Control                 Asthmatics  

Subjects        without      with ICS 

Kharitonov SA, Lancet 1994 

FeNO και Άσθμα 

• Εκπνευστική ροή ≥50 mL/sec 

• Αντίσταση 5-20 cm H2O 

• Single breath 



 

 

   Κλινική χρησιμότητα του FENO 



Το ΝΟ αυξάνεται στο άσθμα-αποτελεί 
δείκτη ηωσινοφιλικού άσθματος 



Το ΝΟ σα δείκτης ανταπόκρισης στα στεροειδή 
Σε κάποιες αναφορές αυτό δεν παρατηρήθηκε 

Pijnenburg et al. (2005)  Clin Exp Allergy 35: 920-5 

Υψηλά επίπεδα FENO στο άσθμα 
 παρά τη θεραπεία 

Shaw DE et al. Am J Respir Crit Care Med 176;231-237..  



p=0.27 



Lancet. 2008  20; 372(9643): 1065–1072 



Μεθοδολογικά ζητήματα 



Προέλευση του eNO 

Kjell Alving (2006) 

Alveolar:  

Very low NO 

Nasal: High NO 
(Low in PCD) 

Pharyngo-oral:  
Intermediate NO 

(increased by nitrate, 
reduced by smoking?) 

Tracheobronchial:  
Intermediate NO 

(markedly increased  
by allergy and 

viral infections) 



Μεθοδολογικά ζητήματα 



Respiratory Research, Charlottesville, VA, USA 

Erich Jaeger GmbH, Hoechberg, Germany 

Συλλογή EBC: συσκευές 



Parameters  H2O2 8-isoprostane NOx Prostanoids Leukotrienes pH 

Stable asthma    PGE2  Cys-LTs  

LTE4  

LTB4  

 

Exacerbation       Cys-LTs   

Effect of 
smoking 

     LTB4   

Relation to 
lung function 

FEV1%, 
PEFR%  

PC20  

Small airways 
function 

    (-)PC20 (LTE4) (-) 

FEV1 % 

Relation to 
other 
inflammatory 
indices 

(+) 

eos 

NOx 

(+) 

FeNO 

(+) 

H2O2 

FeNO 

  (+) 

RBM 

(+) 

eos 

H2O2 

NOx 

Effect of 
treatment 

ICS  ICS  or ] ICS    allergen 
avoidance 

nasal steroids 

montelukast  

ICS  

 ICS 

Atopy    NO2/NO3

 

  Cys-LTs  

LTB4  

 

Μετρήσεις δεικτών EBC στο άσθμα 

Loukides S, Curr Med Chem 2011 



Διακυμάνσεις στις μετρήσεις 

Czebe K et al, Respir Med 2008;102:720-725 



Πλεονεκτήματα 
• Μη επεμβατικό 
• Χωρίς περιορισμούς στην επιλογή των ασθενών 
• Ποσοτικό 
• Μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές 
• Συγκρίνεται με τους υγιείς 

Μειονεκτήματα 
• Από πού ακριβώς προέρχεται το υλικό μας? 
• Κάποιοι μεσολαβητές είναι μη ανιχνεύσιμοι 
•Δίνει μικρές συγκεντρώσεις 
• Για κάποιους δείκτες φτωχή αναπαραγωγιμότητα 
• Τα αποτελέσματα δεν είναι“on-line” 

EXHALED BREATH CONDENSATE 



 Εύχρηστο 

 Αξιόπιστο 

 Επαναλήψιμο 

 Οικονομικό 

 Εύκολα προσβάσιμο 

 Βρογχική υπεραντιδραστικότητα 

 pH στο EBC (?) 

 Ηωσινόφιλα πτυέλων 

 Εκπνεόμενο NO 

Το τέλειο «φλεγμονόμετρο»; 



Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των βιολογικών 
δεικτών στο άσθμα 

Wadsworth SJ et al. Journal of  Asthma and Allergy 2011:4 77–86  



Εναλλακτικοί βιολογικοί δείκτες για τη διάγνωση και 
θεραπεία του άσθματος 

Wadsworth SJ et al. Journal of  Asthma and Allergy 2011:4 77–86  



Ο ιδανικός βιολογικός δείκτης 



Οι μελέτες ASTRAL  
(ASthma TReatment Algorithm) 

• Οι μελέτες ASTRAL αναζητούν το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα 
βασίζοντας τη θεραπευτική απόφαση σε βιολογικούς δείκτες, όπως τη 
βρογχική υπεραντιδραστικότητα (AHR), τα ηωσινόφιλα στα προκλητά πτύελα, 
το FENO και την ηωσινοφιλική κατιονική πρωτεϊνη  (ECP).  

 

• Χρησιμοποιούν αλγόριθμους που προτείνουν τιτλοποίηση προς τα πάνω ή 
κάτω της θεραπείας με βάση τους φλεγμονώδεις δείκτες. 



Ποιο είναι το μέλλον στην παρακολούθηση των δεικτών φλεγμονής; 
Η τεχνολογία των ‘omics’ 

proteomics, transcriptomics, metabolomics, breatheomics? 
 

Mobile phone eNose? 

Applied Nanodetectors Ltd 2009 

http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20090220/166052/?SS=imgview_e&FD=1981705199&ad_q


Συμπεράσματα 

•Το άσθμα είναι μια ετερογενής νόσος με διαφορετικές 
παθοφυσιολογικές αλλαγές σε όλη την έκταση του 
βρογχικού δένδρου 

Υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στη συλλογή και 
επεξεργασία των βιολογικών δεικτών και πάρα πολλές 
πληροφορίες από τη βιβλιογραφία για τη θέση και τους 
περιορισμούς του καθενός στην κλινική πράξη. 

 Η σωστή ερμηνεία των πληροφοριών που παίρνουμε από 
τους δείκτες μας βοηθά στη διάγνωση και επιλογή της 
αρχικής θεραπείας, την έγκαιρη προσαρμογή της αγωγής 
για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο του άσθματος και την 
πρόληψη των παροξύνσεων.  



We cannot direct the wind … 

…but we can adjust the sails! 

Ευχαριστώ 


